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E E D E (VAN DEN) (Edouard), Districtscommissaris 2 e Klasse (Schaarbeek, 11.4.1888 Schaarbeek, 7.3.1947). Zoon van Jan-Baptiste en
van Lerom, Marie-Anne,
Houder van het diploma van licentiaat in
de handelswetenschappen, afgeleverd door het
Hoger Handelsinstituut van Antwerpen de 25e
juli 1910 en van het getuigschrift van landmeter,
wordt Van den Eede in december 1911 aangeworven door het Ministerie van Koloniën in
hoedanigheid van sektorhoofd 2 e Klasse en bij
zijn aankomst in Kongo, op 25.1.1912, aangewezen voor het Aruwimi distrikt. H i j verblijft
in dit distrikt tot mei 1915 en zonder te willen
genieten van het statutaire verlof van zes maanden, waarop hij recht heeft, neemt hij dienst
bij de Weermacht. Aangesteld als onderluitenant voor de duur van de oorlog in Afrika,
wordt hij aangewezen voor het kamp van Niemba in het Tunganikadistrikt. Na een eerste
termijn van vijf jaren, gaat hij met verlof en
scheept in te Boma op 21.4.1917.
Intussen is h i j bevorderd geworden tot gewestbeheerder I e Klasse op 1.7.1915 en tot
eerstaanwezend gewestbeheerder op 1.1.1917.
Zijn tweede termijn volbrengt hij in RuandaUrundi, waar hem, als adjunkt-distriktscommissaris sinds 1.7.1919, het bestuur wordt toevertrouwd achtereenvolgens van de residenties
Urnndi en Ruanda.
Terug in Kongo na zijn tweede verlof op
31.11.1922, krijgt hij als bestemming de Evenaarsprovincie, waar h i j het ambt van zijn
graad vervult in het distrikt van de Evenaar
en daarna in dat van de Lulonga. Na zijn
benoeming tot distriktscommissaris 2 e Klasse,
wordt hij belast met het bestuur van het
Ubangi distrikt.
De 7® februari 1925 scheept hij in te Boma
en verzaakt aan de koloniale loopbaan,
Gedurende zijn verblijf in de verscheidene
van elkaar zeer verschillende volksgemeenschappen heeft Van den Eede zich bijzonder, met
kennis en met vrucht, toegelegd op de studie
van de plaatselijke inlandse gewoonterechtelijke gebruiken en instellingen; zijn navorsingen terzake in de Evenaarsprovincie hebben er
namelijk veel toe bijgedragen om de grenzen
van de toenmalige distrikten van de Evenaar
en van de Lulonga nauwer in overeenstemming
te brengen met de traditionele grenzen van de
onderscheidene belanghebbende
zelfstandige
groepen.
Eretekens : Ridder in de Kroonorde en in de Koninklijke Orde van de Leeuw; Gouden Dienstster ; Herinneringsmedaille van de oorlog 1914-918; Overwinningsmedaille.
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